
TERMOSTAT PROGRAMABIL INTELIGENT, 
ÎNTOTDEAUNA CU DVS.



Mai mulți utilizatori, 
OBICEIURI DIFERITE
Astăzi, gestionarea încălzirii s-a schimbat: noile stiluri de viață ne fac 
să stăm departe de casă mult timp pentru lucru, distrații, călătorii …
Imaginați-vă cum ar fi dacă ați putea ajusta încălzirea după nevoile 
dvs. și să controlați temperatura de la distanță.

CĂLĂTORIE

CASĂ DE VACANȚĂ
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ELEMENTUL DE ACȚIONARE

CUBUL

APLICAȚIA

CENTRUL 
DE CABLAJ

SONDA

Pachet de bază:

Înlocuiește vechiul 
termostat programabil și 
gestionează de la distanță 
pornirea și oprirea centralei.

1 Pachet de bază +
Elemente de acționare:
Mulțumită elementelor de 
acționare, puteți regla fiecare 
calorifer și, prin urmare, fiecare 
încăpere, prin împărțirea casei 
în mai multe zone.

2 Pachet de bază + Centru de 
cablaj + Sonde fără releu:
Transformați un sistem 
radiant dintr-unul monozonal 
într-unul multizonal, fără 
lucrări de zidărie. Mulțumită 
centrului de cablaj și având o 
sondă fără releu în fiecare 
zonă, veți putea controla de la 
distanță temperatura din 
fiecare încăpere.

5Pachet de bază + Elemente de 
acționare + Sonde fără releu:
Pentru un sistem mai precis, 
puteți instala sonde 
suplimentare; veți obține o 
acuratețe mai ridicată a 
măsurării temperaturii din 
încăperi.

3 Pachet de bază + Sonde cu releu:

Dacă aveți termostate 
programabile conectate în 
fiecare încăpere, le puteți 
înlocui cu sonde cu releu și 
creați astfel un sistem 
inteligent multizonal.

4TRANSFORMAȚI-VĂ SISTEMUL 
DINTR-UNUL MONOZONAL ÎNTR-
UNUL MULTIZONAL:
Alegeți configurația!

FLEXIBIL și MODULAR
Modularitatea sistemului garantează cea 
mai ridicată flexibilitate. Fiecare utilizator 
poate seta sistemul în funcție de nevoile 
sale și poate adăuga dispozitive noi. 
Puteți integra fiecare componentă 
oricând doriți pentru a personaliza 
sistemul în funcție de nevoile dvs.

Cubodomo poate ajusta temperatura în 
toate zonele imobilului, transformând 
telefoanele inteligente și tabletele în 
termostate programabile multizonale.
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SISTEMUL



TEMPERATURA DE ACASĂ 
ORIUNDE AȚI FI

CONFORTUL ÎN FUNCȚIE DE NEVOILE 
DVS. UȘOR ȘI RAPID

PÂNĂ LA 40% LA COSTURILE DE ÎNCĂLZIRE

3 motive să alegeți 
CUBODOMO PACHET DE BAZĂ

CONTROLAȚI

REGLAȚI

ECONOMISIȚI

5

Reglare inteligentă a temperaturii 
proiectată de oameni cu o 
experiență de peste 30 de ani în 
sisteme de încălzire



PACHET DE BAZĂ:
CUBUL Unde hidraulica și 

automatizarea clădirilor se 
intalnesc.

Comunică prin 
intermediul rețelei 

dvs. Wi-Fi cu 
telefoanele 

inteligente și 
tabletele.

Interacționează prin 
wireless cu toate 

elementele 
sistemului.

Cubul reprezintă 
„centrul de informații al 

sistemului” și 
colectează toate 

setările utilizatorului.

PACHET DE BAZĂ:
SONDA PRINCIPALĂReglare directă

*Poate fi instalat numai de profesioniști

Sonda inclusă în Pachetul de 
bază* gestionează pornirea 
centralei sau deschiderea 

robinetului zonal cu ajutorul 
unui releu intern.

Interacționează cu 
cubul prin 
wireless.

Măsoară temperatura reală 
(nu temperatura din 

apropierea caloriferului) din 
încăperea în care este 

instalat.

Sursă de 
alimentare 
electrică inclusă

Conexiune
Wi-Fi

Transmisie în 
radiofrecvență 
868 Mhz

baterii 
incluse

Eclisele de 
îmbinare pentru 

cofret electric 503E

Transmisie în 
radiofrecvență 

868 Mhz

senzor de 
temperatură

releu pentru pornirea/oprirea 
centralei sau gestionarea 

actuatoare



SONDE 
fără RELEU

Baterii 
incluse

Transmisie în 
radiofrecvență 
868 Mhz

Senzor de 
temperatură 
încorporat

FĂRĂ relee

Interacționează cu 
cubul prin wireless.

Sondele măsoară temperatura reală 
din încăpere și oferă date precise, 

ceea ce garantează cea mai 
eficientă reglare a temperaturii, 

într-un mod diferit față de sistemele 
care măsoară temperatura în 

apropierea caloriferelor.

Pentru o mai mare 
acuratețe la măsurarea 

temperaturii, puteți instala 
sonde fără releu 

suplimentare în fiecare 
încăpere.

18 °C

22 °C 22 °C

20 °C

ELEMENTE DE 
ACȚIONARE Performanțe excelente

Cubul poate 
gestiona până la 28 

de dispozitive 
(elemente de 

acționare sau sonde)

Se poate controla 
individual temperatura 

din fiecare cameră.

Elementele de acționare 
permit o reglare 

perfectă a temperaturii 
fiecărui calorifer echipat 
cu robinet termostatic.

Transmisie în 
radiofrecvență 

868 Mhz

Senzor de temperatură 
încorporat și o 

gestionare precisă a 
valorilor prescrise

Necesită robinete 
termostatice

Baterii 
incluse

Cea mai înaltă precizie.



CENTRU DE 
CABLAJEficiență wireless

Transformă un 
sistem radiant dintr-
unul monozonal într-

unul multizonal 
(până la 8 zone per 
placă de interfață).

În combinație cu capetele 
electrotermice, 

gestionează deschiderea/
închiderea circuitelor 

sistemului radiant.

Transmisie în 
radiofrecvență 
868 Mhz

Alimentare electrică de 
230V pentru comanda 
actuatoare cu 2 fire

2 relee cu contacte pentru 
comanda robinetelor 
zonale sau a pompei și a 
cererilor centralei

Ideal pentru 
SISTEME RADIANTE 
MULTIZONALE

Diagnosticare pornire/
oprire: capete, releu 
pompă și releu centrală

Interacționează cu cubul și 
cu sondele de temperatură 

și, astfel, poate regla 
temperatura în fiecare 

încăpere.

18 °C

22 °C 22 °C

20 °C
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SONDELE 
CU RELEU Sistem radiant multizonal

Transmisie în 
radiofrecvență 

868 Mhz

Senzor de 
temperatură 

încorporat

Baterii 
incluse

Releu pentru pornirea/oprirea 
centralei sau gestionarea 

robinetelor zonale

Adecvat pentru 
SISTEMELE RADIANTE 

MULTIZONALE

Interacționează cu 
cubul prin wireless.

Sondele măsoară temperatura 
reală din încăpere, într-un mod 

diferit față de sistemele care 
măsoară temperatura în 
apropierea caloriferelor.

Puteți înlocui toate 
termostatele programabile 

cu sonde cu releu 
suplimentare și controlați 

temperatura din fiecare zonă; 
și în sistemele radiante.

18 °C

22 °C 22 °C

20 °C



APLICAȚIA

VERIFICAȚI 
CONSUMUL DE 
ENERGIE ȘI 
ECONOMISIȚI 
LA COSTURILE 
DE ÎNCĂLZIRE.

SETAȚI
INTERVALELE 

ORARE.

Control oricând, 
oriunde v-ați afla

Comandă de la 
distanță a confortului 

de acasă.

Programare pe 
24/24 de ore 7/7 
zile a intervalelor 

orare, ușor și rapid.

Mulțumită aplicației MyCUBODOMO, aveți 
întotdeauna la dispozitie controlul asupra 
sistemului, cu ajutorul unui telefon 
inteligent sau al unei tablete.

Descărcați gratuit aplicația de pe App 

Store și Google Play



CONTROLAȚI 
TEMPERATURA DE ACASĂ 
ORIUNDE V-AȚI AFLA.

Conține CUBUL și O SONDĂ CU RELEU 
ÎNCORPORAT pentru gestionarea 
aprinderii centralei.

www.cubodomo.comlinea.arancio@ivar.it

Obțineți CUBODOMO 
Pachetul de bază




